
 

b. Dagelijks tenue (DT)

 (1)  er geldt een draagplicht voor:

   (a)  het naamplaatje: boven rechterborstzak (jas DT);

   (b)  de rangonderscheidingstekens;

   (c)  indelingsembleem, indien door de eenheid gevoerd en uitsluitend voor de duur dat de militair  

     bij de eenheid is ingedeeld;

   (d)  het mouwembleem van de Koninklijke Landmacht op linkerbovenzijde van de mouw;

   (e)  kraagpatten en kraagemblemen;

   (f)  brevetembleem: boven linkerborstzak (boven batons c.q. parachutistenembleem);

 (2)  modeldecoraties en batons worden gedragen boven de linkerborstzak;

 (3)  het onderdeelsembleem wordt gedragen op de rechterborstzak (voor plaatsing pag 9-43 punt 10.a);

 (4)  vaardigheidsemblemen worden gedragen 1 cm onder het midden van de klep van de linker- en   

   rechterborstzak, tot een maximum van twee per borstzak. Indien de militair meer dan vier van deze

    emblemen bezit, is aan hem de keuze welke emblemen hij draagt. Indien de militair een onderdeels -

   embleem draagt, mag onder de klep van de rechterborstzak slechts één vaardigheidsembleem  

   worden gedragen;

 (5)  het Nederlandse geborduurde parachutistenembleem en het embleem legerluchtwaarnemer wordt 

    gedragen boven de linkerborstzak c.q. de batons (maximaal één). Het buitenlands parachutistenembleem/ 

   operationele wing wordt gedragen aan de rechterkant boven het naamplaatje (maximaal één). 

 (6)  nestels en koorden worden gedragen aan de schouder ( zie punt 4c);

 (7)  een gevechtsinsigne of vastgesteld herinneringsembleem wordt gedragen boven het naamplaatje   

   c.q. buitenlandse/ operationele wing (maximaal 2) (naast elkaar);

 (8)  het draaginsigne gewonden (DIG) wordt gedragen op de linkerborstzak en de draagspeld groeps-  

   waardering op de rechter- of linkerborstzak. Indien de militair een draaginsigne gewonden draagt,  

   mag onder de klep van de linkerborstzak slechts één vaardigheidsembleem worden gedragen.

 (9)  een embleem ondermouw kan worden gedragen zowel aan de linker-als aan de rechterondermouw  

   (maximaal 1)

 c.  Gelegenheidstenue (GLT)

  zie pt. 2b.

 

 d. Avondtenue (AT)

  (1)  er geldt een draagplicht voor de rangonderscheidingstekens op de jas AT;

  (2)  op de jas AT mag worden gedragen:

    (a)  draaginsigne gewonden klein model, gevechtsinsigne klein model, handgebor-   

      duurde kleine uitvoering van brevetemblemen, de operationele wing en 

      vaardigheidsemblemen parachutisten, 

    (b)  nestels en (ere)koorden;

    (c)  miniatuurdecoraties.
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